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นางสาวโรสลีนา สุมาลี ม.4/2 ไดผานการ
สอบคัดเลือกนักเรียนเขารวมกิจกรรมการพัฒนา
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานภาษาอังกฤษ ใน
ตางประเทศประจําป 2552 ณ ประเทศออสเตรเลีย 
ในเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2552 จัดโดย
สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. 
 
 

นักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล จํานวน 5 คน ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวด
สวดมนตหมู  สรรเส ริญพระรัตนตรัย  ทํานอง
สรภัญญะ ประจําป 2552 ระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
สตูล เม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ 2552 จัดโดยสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดสตูล ประกอบดวย 

1. เด็กหญิงเปมิกา ปรัชญาวงศศานต์ิ  ม.2/4 
2. เด็กหญิงวรธิดา แสงโชติ  ม.1/3 
3. เด็กหญิงณัฐกานต นอยสราง ม.2/5 
4. เด็กหญิงปุณณภา กลํ่าทิม  ม.2/3 
5. เด็กหญิงญาดา มหัทธโน  ม.2/4 

 

 
 ชวงช้ันท่ี 3 
 อันดับท่ี 1 เหรียญทอง  
นางสาวพิรญาณ จันทรงาม  ม. 3/3 

 อันดับท่ี 2 เหรียญเงิน 
เด็กหญงิเปรมกมล ชัยพาณชิยกุล ม.3/3 

 อันดับท่ี 3 เหรียญทองแดง 
นางสาวโมลิยาภรณ สุขมี  ม.3/2 

 
 
 
 
 
 
 

 ชวงช้ันท่ี 4 
 อันดับท่ี 1 เหรียญทอง  
นายรังสิมันต นรารัตนวงศ  ม.6/3 

 อันดับท่ี 2 เหรียญเงิน  
1. นายภูมิศักด์ิ รักปล้ืม  ม.6/3 
2. นายปวงสรรค ยักกะพันธ ม.6/3 

 อันดับท่ี 3 เหรียญทองแดง  
1. นายณัฐพงศ สันสบู  ม.6/2 
2. นางสาวปานแกว ยักกะพันธ   ม.5/3 

 โลรางวัล ประธานนักเรยีน  
ประจําปการศึกษา 2550 - 2551  
นายณัฐวุฒิ ทองใส   ม.6/1 

 
 
 

 ชวงช้ันท่ี 3 
 ม.1/1 
1. ด.ช.ธนิสร กังวานสกล 

 ม.1/2 
1. เด็กชายฐิติ เทพษร 
2. เด็กชายฉัตรบดินทร แวแม 
3. เด็กชายปุญญพัฒน แกวทอง 
4. เด็กหญงินุศรา คังฆะมะโน 
5. เด็กหญงิไหมแกว รามแกว 
6. เด็กหญงิอรกญัญา เหล็มปาน 
7. เด็กหญงิศรันยพร กาญจนปรีชากร 
8. เด็กหญงิสะนีม แกวสลํา 
9. เด็กหญงิพิชญา โกศิลญวงศ 
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 ม.1/3 
1. เด็กหญงิมาฮาเราะ พิมพประพันธ 
2. เด็กหญงินันทนภัส จันทะโร 
3. เด็กหญงิชนิกานต กลับวงศา 
4. เด็กหญงิรตพร ละมัยสะอาด 

 ม.2/1 
1. เด็กหญงิชมพูนท มณ ี

 ม.2/2 
1. เด็กชายภากร มาตรพลากร 
2. เด็กหญงิโมทนา เกล้ียงทอง 
3. เด็กหญงิธิชา เจะสา 
4. เด็กหญงิบัณฑติา วงศวานิช 

 ม.2/3 
1. เด็กหญงิมาริษา หวันจิ 
2. เด็กหญงิปาลินพร นอบแกว 
3. เด็กหญงิปุณณภา กลํ่าทิม 
4. เด็กหญงิดียานา สันหมุด 

 ม.2/4 
1. เด็กชายวาริช ทอดทิ้ง 

 ม.2/5 
1. เด็กหญงิอัสมา หลีเยาว 

 ม.3/1 
1. เด็กหญงิเก็จแกว สวนทอง 

 ม.3/2 
1. เด็กหญงิวราศิริ ศิริพร 
2. เด็กหญงิมัลลิกา พรหมบุตร 

 ม.3/3 
1. เด็กหญงิพริมา สุวรรณเรืองศรี 
2. เด็กหญงิปยวรรณ จุณรัตน 

 ม.3/4 
1. เด็กหญงิวรรษมน ไชยหมาน 
2. เด็กหญงิแพรวรุง พงศมานะวุฒิ 

 ม.3/5 
1. เด็กชายสันติพร สอสืบ 
2. เด็กหญงิอังคณา ยอดดํา 
3. เด็กหญงิพรรณทิพา สุวรรณคีรี 

 

 ชวงช้ันท่ี 4 
 ม.4/1 
1. นายนที อนดํา 
2. นางสาววาสินี กิตติสุนทรากลุ 
3. นางสาวรติกร สมิตไมตรี 

 ม.4/2 
1. นายยทุธพิชัย โตะปลัด 
2. นายสืบพงศ ยนืยง 
3. นางสาวปาลีรฐั สวัสดี 
4. นางสาวยูมิตา ตําสําสู 

 ม.4/3 
1. นายรงัสิมันต เพ็ชรวิโรจน 
2. นายมูฮาํหมัดอัฟนัน แวดอเลาะ 
3. นางสาววลัยภรณ คงคําสวน 

 ม.5/1 
1. นายจักรี รกัหนู 
2. นางสาวณัฐชา โสธารัตน 

 ม.5/2 
1. นายอวิรทุธ รัตนชู 
2. นายณัฐพร บญุเรือง 

 ม.5/3 
1. นายระพี เลาประสพวัฒนา 
2. นายปรเมศวร สุวรรณวงศ 
3. นายติมานนท หลอสุพรรณพร 
4. นายปยวัฒน มณีนวล 
5. นายปธานิน ปาณะศร ี
6. นางสาวจิราภรณ รัตนคามนิี 
7. นางสาวอรวรรณ พูลศรี 

 ม.6/1 
1. นายเมธานันต ศรีปาน 
2. นายวรีภัทร สุวรรณธาดา 

 ม.6/3 
1. นางสาวนันทสินี จันทสุวรรณ 

 
 
 


